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1بررسي نوع ادبي مرثيه در زبان اردو
 

  ∗علي بيات
  ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران، ايران دة زبانكاستاديار دانش
  )21/9/89:، تاريخ تصويب22/1/89 :تاريخ دريافت(

  يدهكچ
اي عظـيم فـراهم    وم و منثور فارسي اسـتفاده نمـوده و سـرمايه   منظ هاي ادبي از تمام گونه اردو زبان

 ه برخـي از محققـان و نقـادان   كـ نـوعي اسـت    »مرثيـه «در ميان انواع ادبـي منظـوم اردو،   . آورده است
ه مويه كآنچه مسلم است اين است . ه نوع ادبي مستقل از عربي و حتي فارسي استكاي برآنند  قاره شبه

تفـاوت   دارد و در اين ميـان،  هاي دور وجود داشته و ها از زمان تمام ملت و نوحه بر متوفي در فرهنگ
ربال به دليـل  كدر اين بين مرثيه شهداي . ضعف بيان تأثرات قلبي است فقط در نوع ابراز آن و شدت و

ه بيشـتر از مسـلمانان شـيعي    كـ سـرايان اردو زبـان    مرثيه. خود گرفته استه ل خاصي بكوجهة ديني ش
منتقـدان سراسـر شـبه قـاره، بـدون تمـايز ديـن         ه بيشتر محققـان و كاند  ن را چنان گستردهاند، آ مذهب

انگيز بودن، بـه   ه افزون بر حزنكرا به مرثيه افزودند  آنان اجزائي. آن اذعان دارند ومذهب به اهميت ادبي
ـ  دليل ويژگي . كنـد  غيـره خواننـده و شـنونده را بـه خـود جلـب مـي        اي و و نمايشـنامه  كهاي دراماتي

غيـره در قالـب    و »جنـگ «، »آمـد «، »سـراپا  چهـره «ها واجزاء گوناگون، مانند  بندي مرثيه به بخش تقسيم
مرتبـه   ه فقـط شـاعران بلنـد   كـ آورد  اي ادبـي را بوجـود   هاي مختلـف گونـه   بند مسدس در دوره يبكتر
نئـو  كدر شـهر ل  نند و خود بخود در دورة درخشش مرثية اردوكتوانستند در اين عرصه عرض اندام  مي

اهميت ادبي مرثية اردو  نار رفته و با حضور شاعران بلند مرتبهك م تجربهكسواد و شاعران  مكسرايان  نوحه
  .افزايش بسيار يافت

  .، چهره، سراپا، جنگكبند مسدس، عناصر دراماتي يبكمرثيه، زبان اردو، تر: هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
ه در مـاتم درگذشـتگان و   كـ شود  بر اشعاري اطالق مي» مرثيه«يا » رثاء«در اصطالح ادب 

ر مصـائب ائمـه   كـ تعزيت ياران و بازماندگان و اظهار تأسف بر مرگ پادشـاهان و بزرگـان و ذ  
ارم و تجليـل  كر مناقب و مكربال و ذكو ديگر شهداي ) ع(ويژه حضرت سيد الشهداء  اطهار، به

زدگان  و تعظيم مصيبت و دعوت ماتم از مقام ومنزلت شخص متوفي و بزرگ نشان دادن واقعه
ه كـ پرواضح است ). 2مؤتمن (ون و معاني ديگري از اين قبيل سروده شده است كبه صبر و س

ربال و چه در رثاي عزيزان و بزرگان دينـي و سياسـي،   كها چه در رثاي شهداي  اين نوع سروده
ار و كـ ه دارند و اين افار و احساسات قلبي و شخص سرايندكچون ارتباط مستقيمي با اف باشند

نـون  كه اقوام بشري از آغـاز تـا   كتوان گفت  اند، تا آنجا كه مي احساسات هميشه با انسان قرين
انـد و چـه    به نوعي اين احساسات را در از دست دادن عزيزان و يا بزرگان به نوعي ابراز داشته

بنـابر قـول   «. ه باشـند هاي پس از خويش به يادگار گذاشت هايي براي نسل بسا به صورت سروده
الشعراي و عوفي در  هرٍِكنويسان، از جمله دولتشاه سمرقندي صاحب تذ رهكمشهور بسياري از تذ

ه سروده شده است، شعر حضرت آدم ابوالبشـر در رثـاي فرزنـدش    كااللباب اولين شعري  لباب
  ).16رماني كافسري (» هابيل بوده است

اي از شـعر   ه مرثيـه بـه عنـوان گونـه    كـ بينيم  مي در نگاهي به تاريخ زبان و ادبيات فارسي
ور كي، فيروز مشرقي، ابوشـ كهني چون رودكفارسي، عمري بس دراز دارد و در ديوان شاعران 
آنجا . هاي زيادي در انواع مرثيه وجود دارد بلخي و شهيد بلخي و نيز شاعران پس از آنها نمونه

  :ي در رثاي شهيد بلخي گفته استكه رودك
  انديش مي وان ما رفته گير و    هيد رفت از پيشاروان شك

  )44ي كرود( بيش و زشمار خرد، هزاران    مكتن  كاز شمار دو چشم ي
ه در اين قسمت به تفصيل در باره جايگـاه مرثيـه در زبـان فارسـي     كبه هر حال بدون آن 

قبل از بحـث و   البته. پردازيم پرداخته شود؛ به موضوع اصلي مقاله، يعني مرثيه در زبان اردو مي
ه مرثيه نيـز  كته ضروري است كبررسي و مطالعه در چگونگي مرثيه در اين زبان، اشاره به اين ن

در نگاهي . همچون ديگر انواع شعر فارسي در زبان اردو ، از فارسي به اين زبان راه يافته است
نـار  كن فارسي و در مانة زباكه به دليل سيطره و حضور حاكبينيم  گذرا به تاريخ ادبيات اردو مي

هاي ادبي فارسي توسط شـاعران اردو زبـان    ثر گونهكآن ادبيات فخيم فارسي در اين سرزمين، ا
، دوهـا  )git(هـاي ادبـي چـون گيـت      گذشته از برخي گونه. اند مورد تقليد و اقتباس قرار گرفته

)duha(  هـاي   ه برخي گونهكاند و در دورة معاصر  ه از ادبيات هندي وارد زبان اردو شدهك... و
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 كالسيك ةهاي منظوم و منثور دور اند، تمام گونه ادبي از ادبيات انگليسي در اين زبان رايج شده
در زبان اردو نيز مورد استقبال قرار گرفته و يا توسط شاعران و اديبان و نويسندگان ايـن زبـان   

ي از كـ رثيه نيـز بـه عنـوان ي   م. اند هاي رايج فارسي مورد تقليد قرار گرفته در شبه قاره در قالب
ه فارسي، زبانِ غالب و ادبـي در آن  كهن فارسي به شبه قاره وارد شد و تا زماني كانواع قديم و 

سرودند، ولي بعد از آن، با افول ستارة زبـان فارسـي و    سرزمين بود، شاعران به فارسي شعر مي
يش انواع مرثيه به زبان اردو طلوع خورشيد اردو از اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هيجده؛ سرا

ه مرثيـة اردو بـا مرثيـة فارسـي بـه      كـ اند  برخي از محققان اردو زبان بر اين عقيده. هم آغاز شد
صـحت و يـا   . هايي داشته است ل و حتي گاهي از لحاظ محتوا نيز تفاوتكلحاظ قالب و نيز ش

فارسي، در اين مقاله مورد هاي رايج در زبان  هاي آن با مرثيه عدم صحت اين باور و نيز تفاوت
  .بحث و بررسي قرار خواهد گرفت

  نگاهي مختصر به تاريخچة مرثيه در شبه قاره -1-1

، 2فتحپـوري، ج  (اميـه آغـاز    ارتباط شبه قاره با عقايد شيعي بالفاصله بعد از خاندان بني
بگيرنـد   ه صفويان در ايران زمام امور را در دستك و درست دوازده سال قبل از اين) 278ص 

م در جنـوب هندوسـتان   1489و شيعه را مذهب رسمي در سراسر ايران اعالم كنند، در سـال  
) ق1097 -ق 895(ومتي شـيعي بـه نـام عـادل شـاهيان      كـ ح كن، در شهر بيجاپور، يـ كدر د
نـده قطـب   كچند سـال پـس از آن و در همـان خطـه، در شـهرهاي گول     . گذاري شده بود پايه

ومت شيعي كدو ح) ق 915-61(ر احمدنگر توسط برهان دوم و د) ق1098-ق 918(شاهيان 
هاي يـاد شـده،    ومتكزبان درباري و ادبي در بيشتر ح). 279-280همان (ار آمدند كبه روي 

ل قـديمي اردو در آن خطـه، زبـان دربـاري     كني، يا همان شكفارسي بود و حتي گاهي زبان د
هاي فارسي و  ان، شاعر بوده و به زبانه برخي از آن شاهكتة جالب اين است كن. شد اعالم مي
در ديوان محمد قلي قطب شـاه، عبـداهللا قطـب شـاه از شـاهان قطـب       . سرودند مي اردو شعر

ن در ايـن  كـ شاهيان و نيز علي عادل شاه متخلص به شاهي از شاهان سلسـله عـادل شـاهي د   
الدين جانم،  هانهمچنين، شاعراني چون هاشمي بيجاپوري، شاه بر. شود دوران، مرثيه ديده مي

مال خان رسـتمي در بيجـاپور و مالوجهـي، احمـد غواصـي و      كخشنود، حسن شوقي،  كمل
نده و محمد قائم قائم، مير مهـدي متـين، هاشـم علـي و غيـره در برهـان پـور،        كغيره در گول

  .ردندك گويي مي مرثيه
دوسـتان نيـز   ومت بابريان يا مغـوالن هن كها بود كه در شمال هند، ح تقريباً در همين سال
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مان ايـن بـابري بـه داليـل     كه حاكشود  با مطالعة تاريخ خاندان بابر، آشكار مي. گذاري شد پايه
ار و آراي شـيعي در ايـن دوران در   كـ بسيار، به فرهنگ و سنن عالقـه داشـتند كـه پيامـد آن اف    
 ه برخـي از پادشـاهان ايـن   كـ تا جايي . هندوستان بدون مزاحمت از آزادي عمل برخوردار شد

رده و بزرگـان و وزراي او  كـ تشيع اختيار  كخود مسل) 1707-12(دودمان، مانند بهادرشاه اول 
زبان درباري و نيز زبان شعر در دوران ياد شده بيشتر ). 281عابد (اند  بيشتر مذهب شيعه داشته

آن هاي رايـج   ي از زبانكها ي ه زبان مادري آنكفارسي بود و بيشتر شاعران شاعران، حتي آناني 
بعد از آشنايي اين شاعران با اشعار و غزليات . گفتند وقت هندوستان بود، نيز به فارسي شعر مي
ق سـفري از جنـوب هندوسـتان    1112ه به سال كني كبه اردو سروده شدة شاعري به نام ولي د

ها نيز براي سرودن به اين زبان بيشتر شد و چنـد   م تمايل آنكم كبه شمال يعني دهلي داشت، 
گشـت؛ بزرگـان ادب آن    ني در دهلي، دست به دست ميكه ديوان ولي دكبعد از اين سفر  سال

ه زبـان اردو،  كـ ردند و اينگونه شد كروز، شاعران جوان را به سرودن شعر به زبان اردو تشويق 
غيـره   زبان شعر نيز شد و شاعران بزرگي چون ميرزا محمد رفيـع سـودا و ميـر محمـد تقـي و     

در آثار بيشتر شاعران اين دوره مرثيه نيـز بـه وفـور يافـت     . سرودند شعر ميهمگي به اين زبان 
 رد با واردكرد و سعي كبند را انتخاب  يبكهاي خود، قالب مسدس تر سودا براي مرثيه. شود مي

ميرتقي مير . هاي خود بدهد هاي خود، رنگي ديگر به مرثيه كردن آداب و رسوم محلي در مرثيه
هـاي وفـاداري، ايثـار و بزرگـي      هـاي خـود، بـه ارزش    ربال در مرثيهكگيز ان با شرح مناظر حزن

لي اين دو شاعر به جنبة ادبي مرثيه بسيار كبه طور . رده استكربال اشاره ك هاي واقعة شخصيت
جعفـري  (اي بـراي گريانـدن باشـد     ه مرثيه نبايد فقط وسيلهكيد داشتند و بر اين باور بودند كتأ
تحاني از بيرون هندوستان و طغيان برخي سران در داخل، قـدرت ايـن   رر فاكبا حمالت م). 22

نئـو  كسلسله به شدت رو به ضعف نهاد و در نهايـت بسـياري از شـاعران از دهلـي بـه شـهر ل      
از . و فرزنـدان او قـرار گرفتنـد   ) م1797-1775(الدوله  ردند و تحت حمايت آصفكمهاجرت 

شـود   موقعيت براي پيشرفت مرثيه هم فراهم مي نار ديگر انواع نظم،كه در كهمين دوران است 
) م1874-1802(سرايي چون ميرخليق، ميرزا فصيح، مير ضمير، مير انيس  و شاعران بزرگ مرثيه

هاي بسيار؛ اين  رده و با سرايش مرثيهكو غيره در زبان اردو طلوع ) م1875-1803(و ميرزا دبير 
ومت مغـوالن هنـد در   كه در دوران حكين است مقصود ا. نوع را در زبان اردو به اوج رساندند

ربال كـ ن، مرثية شهداي كتر در جنوب هندوستان يعني در د كوچكهاي  ومتكشمال و ديگر ح
جالـب توجـه ايـن    . پرداختنـد  گويي مي اي شاعران به مرثيه مورد توجه بوده و بدون هيچ واهمه

ام و كـ و يا اهل سـنت، ح  كلمان مسلمان شيعي مسكه در بسياري از موارد افزون بر حاكاست 
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گماردنـد   همـت مـي  ) ع(امراي هندو نيز نسـبت بـه برگـزاري مراسـم عـزاداري امـام حسـين        
  ).281، 2 ج ،فتحپوري(

  بحث و بررسي -2
ربال كـ ه نوحه و مـاتم و سـوگواري فقـط مخـتص شـهداي      ك آنچه مسلم است اين است

نقطه از دنيا مردم بر مرگ عزيزان ه گفته شد بنا بر اقتضاي عاطفي بشر، در هر كنيست و چنان 
چنان . نندك شوند و گاهي احساسات خود را در قالب شعري بيان مي و بزرگان خود سوگوار مي

اي مطلوب براي  ه پيش از اين هم گفته شد، در زبان اردو هم از همان آغاز،سوگ سرايي گونهك
هايي در رثاي عزيـزان   مرثيهقرن اخير، برخي از شاعران،  كدر ي. گروهي از شاعران بوده است
در سـوگ  ) م1869-1797(ه غالـب دهلـوي   كـ اي  اند؛ ماننـد مرثيـه   و بزرگان ملي خود سروده

) م1914-1837(ه محمـد حسـين حـالي    كاي  العابدين خان سرود و يا مرثيه شخصي به نام زين
بـه يـاد   ) م1938-1873(ه اقبـال  كهايي  در سوگ استاد خود ميرزا غالب دهلوي سرود، يا مرثيه

لـى در ايـن زبـان،    كاما به طور . سروده است) م1905-1831(مادر و يا استاد خود داغ دهلوي 
گـويي مفهـوم مرثيـه شـامل     . ربال شـده اسـت  كو شهداى ) ع(مرثيه بيشتر مختص امام حسين 

» شـاف تنقيـدى اصـطالحات   ك«تـاب  كدر . شود ه با اين موضوع سروده مىكهايى است  سروده
: ر شده است، در تعريـف عـام چنـين گفتـه شـده اسـت      كتعريف عام وخاص ذ براى مرثيه دو

ند ك ه در آن شاعر دربارة از دنيا رفتن شخصي، حس غم خود را اظهار ميكمرثيه شعري است «
و در تعريـف و مفهـوم    )170صديقي (» ندك و با بيان محاسن فرد مرحوم، به او ابراز ارادت مي

ه خـود  كـ ربال كيعني مرثية شهداي . مفهوم خاص نيز است كمرثيه داراي ي«: خاص آمده است
هاي دنيا اين هم  امتياز زبان اردو در ميان زبان كي. نوع ادبي قبوالنده است كرا بجا به عنوان ي

ه در اين زبان نوشته شده است، در هـيچ  كربال آن طور و آن قدر كهاي شهداي  ه مرثيهكهست 
ه در مفهوم عام مرثيه داده شـده بـا   كتعريفي ). همان(» زبان، حتي فارسي هم نوشته نشده است

تـه قابـل توجـه    كي است، ولي در مفهوم خاص آن، چنـد ن كتعريف متداول فارسي آن تقريباً ي
ه در كـ ربال اختصاص يافته و دوم اين كه طبق اين تعريف مرثيه به شهداي كنخست اين . است

دبي در دنياي ادبيات اردو خود را بشناساند و نوع ا كاين مفهوم مرثيه توانسته است به عنوان ي
ربال را مايـة امتيـاز وافتخـار    كـ هاي سروده شده با موضوع  ثرت مرثيهكدر نهايت، ادبيات اردو، 

  .خود، حتي در برابر زبان فارسي دانسته است
ه مرثيـه در اردو،  كـ بسياري از نقادان و نويسندگان اردو از جمله احسن فاروقي بـر آننـد   
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ل موجود، همانندي در جهان و حتي در ادبيات فارسي و عربي كه در شكي از شعر است ا گونه
ه بيشتر انواع ادبي در ادبيات اردو، از جمله غزل، قصيده، مثنوي كها بر اين باورند  آن. نيز ندارد

ه از قوم ديگر يا از ادبيـات آن  كو غيره از عربي يا فارسي اخذ شده است؛ اما مرثيه نوعي است 
رده و بـه درجـة   كـ گذاري شده، نشو و نمـا   ه در همين زبان اردو پايهكبل. وم اخذ نشده استق
: گويـد  در اين زمينه سيد عابد علـي عابـد چنـين مـي    )261، 2ج ،فتحپوري(مال رسيده است ك
ه شعر اردو، تقريباً درهر نوع از سخن از فارسي بهره برده اسـت، امـا   كتة عجيب اين است كن«

جديـدي را   كسب كلي يكستان، به طور كپا نگاري، مردم شبه قارة هند و و مرثيهدر مراسم عزا 
ه مثال آن هم در هيچ جاي دنيـا  كايراني مختلف است، بل كه نه تنها با سبكاند  ردهكگذاري  پايه

ر شده، نظر سيد عابد علـي عابـد،   كرسد، از مطالب ذ به نظر مي). 551عابد (» شود مشاهده نمي
  .تاب يادشدة باالكباشد تا نظر احسن فارقي در  كر نزديبه حقيقت بيشت

هاي بعد، با الهام از فرهنگ بـومي خـود،    آنچه مسلم است، در ادبيات اردو، شاعران دوره
ه مرثيه در اردو كبنابراين، اين ادعا . نندكلي جديد از مرثيه را ارائه كاند با ايجاد تنوع، ش توانسته

ه در كـ ي و فارسي ندارد، قابل تأمل است و شايد تنها بتوان گفـت  هيچ ارتباطي با مرثيه در عرب
 ربال سـروده كـ ه دربـارة شـهداي واال مقـام    كـ هـايي   ل امروزينش، آن هم در مرثيـه كمرثيه با ش

شود كه بـا گذشـت زمـان و     هايي چند مشاهده مي هاي فارسي و عربي تفاوت شود، با مرثيه مي
ل متداول در فارسـي و عربـي   كل مرثيه در اردو با شكش توجه ويژه به اين نوع ادبي، به تدريج

هاي اردو هم در قالبي چون قالـب غـزل    شود در آغاز مرثيه گفته مي. گيرد از همديگر فاصله مي
اما بعد از آن به صورت بندهاي چهـار  . شد و در حقيقت به صورت دو مصراعي بود سروده مي

  :بند چهار مصراعي از سودا را بنگريم كن مثال يبه عنوا. شود هايي ديده مي مصراعي نيز مرثيه
  آے واY[ے) ع(اTefف Yے دو Vbاب `_^ر   واY[ے \Tرو RِSTU VW VXY اآNO آے

 hOf ِہj ہYVk ے) ص(وہ]Yآے وا NOn_o ،hqW  T\ VnSTrhش ں آNk NuXU ے آے]Yوا  

در ياران شما را به خداي بزرگ سوگند، گوش فرا دهيـد، شـما را سـوگند بـه حيـ     «:يعني
يا براي بريده شـدن بـا خنجـر    بود ) ص( پيامبربوسه گاه  ]آن گلو[با انصاف پاسخم دهيد؛ )ع(

گويان آن زمـان   خيلي زود ميرزا محمد رفيع سودا نيز همانند ديگر مرثيه) 21جعفري ( »!ظالمان
تـة  كرد و نكـ بندهاي شش مصرعي يعني مسدس را بـراي مرثيـه انتخـاب     ندر پنجابي قالبكس

ربال در كـ هاي سروده شده در رثاي شـهداي   ثر مرثيهكه از آن زمان تا امروز اكاست  جالب اين
  .اند اين قالب
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  يبي مرثيه در اردوكعناصر تر -1-2

ه به عنوان ياد شده بپردازيم، شايد بهتر باشد، نگاهي گذرا به سـاختار مرثيـه   كقبل از اين 
اجزاي مرثيـة اردو، ديـدگاهي مناسـب     در زبان فارسي نيز نگاهي بياندازيم تا پس از برشمردن

،  غالـب   مرثية  هجري  هشتم  تا قرن  شعر فارسي  پيدايش  از ابتداي« .دربارة اين اجزا داشته باشيم
رسـيدن    قـدرت   و بـا بـه    رفتـه    امـا رفتـه  . شد مي  سروده  قصيده  در قالب  هك  است رسمي   مرثية
  سـرايي  مرثيه يريگ  پس از اوج. گردد مي  بند رايج يبكرت  در قالب  مذهبي  مرثية  ،صفويه  ومتكح

در . گرديـد   ابداع  مثنوي  درقالب  منظوم  و مقاتل  نوحه  يعني  مذهبي  ةديگر مرثي  دو شيوة  مذهبي
و   اجتمـاعي   را با مضامين  مذهبي  مضامين  شاعران  مردمي،  هاي خيزش  علت  اخير به  صد سالكي

را از حـد    مرثيـه   نقـش   هكـ وجود آوردند   به  اجتماعي  وطني  ةمرثي  د و نوعيردنك  تلفيق  سياسي
» بخشـيد   برتري  و سياسي  اجتماعي  وظيفة  كي  عنوان  به  مردم  و بيداري  كتحري  مرتبة  سوگ به

ه در مرثية رسمي فارسي نقش شاعران طـراز اول  كتة قابل توجه اين است كن). 22ديدار آشنا (
ه بعـدها از  كـ انـد   گويان از شاعران رده پايين و حتي گمنـامي  شوند و بيشتر مرثيه ه ميمتر ديدك
ه با نـام نوحـه يـاد شـده اسـت،      كدر نوع ديگر مرثيه . ها هيچ نام و نشاني باقي نمانده است آن

زنـي   شود و بيشتر براي مراسـم سـينه   آن شمرده ميهاي  آهنگين بودن و موزون بودن از ويژگي
هـا و تسـاوي    م، به صحت قافيهكها، به دليل اطالعات ادبي  سرايندگان اين نوحه .مناسب است

تـوان آن را مطـابق بـا تعريـف      نند و به همين دليل از ديدگاه ادبي، نميك ها توجهي نمي مصراع
  .شعر دانست

بـا    مرثيـه   نوع اين    تفاوت«. ه به مقاتل معروف است، محتواي حماسي داردكدر نوع سوم 
  ربال و شـهادت كـ   موضـوع   به  ليك  صورت   به  عاشورايي مرثية  هك  است  در اين  عاشورايي  مرثية
و از چنـد    او محـور شـعر اسـت     بر مظلوميت  و گريستن حسين   امام ،ندك مي  حسين توجه  امام
  ةو واقعـ   نگـر اسـت   ، جزئـي  دارد، امـا مقتـل    ادامه  صد بيتكثر تا يكحدا شود و مي  شروع  بيت

همـان  (» ندك مي  مطرح  داستان  كي  لكش  و به  عرفاني   حماسي  منظومة  كي  صورت به عاشورا را
كند و قالب بيشتر چنـين   پردازي مي ربال داستانكدر اين نوع از مرثيه شاعر دربارة حوادث ). 23
همـين مقاتـل   شـود، تاحـدي بـا     ربال ياد ميكآنچه در اردو با نام مرثية . هايي مثنوي است مرثيه
الم خصوصـيت  كـ  كربال عرب بودنـد و در يـ  كه قهرمانان واقعة جانگداز كاين . است كنزدي

ه در زبـان اردو  كهايي  ها و بخصوص در مرثيه م بوده است، در مرثيهكها حا عربي بر زندگي آن
بـه  اي ابهـام آميز،آنـان را عـرب     اند، شنوندة عوام اردو زبان در ذهن خود، به گونه سروده شده
ها و قهرمانـان را از   اما به واقع بنا بر خواستة همان عوام، شاعر نيز آن شخصيت. آورد شمار مي
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اي  ها را بـه گونـه   آورد و آن هاي فرهنگيش مي سرزمين عربستان به سرزمين خود با همة ويژگي
در  نئـو و يـا  كشنونده يا خوانندة مرثية اردو زبان به فرض مثال در شهر ل كه يكند ك وصف مي

شـاعران بـا كشـداري    . بيننـد  ها را همانند خود و در اجتماع خود مـي  ديگر مناطق شبه قاره، آن
ه مفـاهيم  كـ انـد   اين اجزاء و عناصر شامل عنـاويني . افزايند  رخدادها،باورهاي خود را به آن مي

يـن  ه برخي از اكته ضروري است كر اين نكذ. اند ادبي خاصي را در ادبيات اردو به خود گرفته
. خورند هاي فارسي نيز به چشم مي عناصر در مقاتل سروده شده به فارسي يا متون منظوم مرثيه

دسـت و پـرآوازة    هاي اردو با نگرشي ادبي و توسط شاعران چيـره  ه اشعار مرثيهكبا اين تفاوت 
هـاي ادبـي نيـز دارنـد؛ در      نار ارزش مذهبي و اعتقـادي، ارزش كاند و در  شبه قاره سروده شده

هـا   هـاي فارسـي، ايـن ويژگـي     ه در مقاتل و يا مضمون سروده شدة فارسي براي تعزيهكالي ح
گانة مرثيه و توضيحاتي مختصر و  با اين توضيح در زير به بيان اجزاي نه. تر است رنگ مكبسيار 
  :پردازيم هاي سروده شده دربارة آن عناصر در اردو مي هايي از مرثيه نمونه

دانـيم   ه مـي كـ  چنـان . بـه تشـبيب در قصـيده اسـت     كگفتاري نزديچهره در مرثيه : چهره
ر كـ اي در ذ ه مقدمـه كـ تشبيب در اصطالح شاعران قسمت پيش درامـد اوايـل قصـيده اسـت     «

ايت حال عاشق، يا وصف مناظر طبيعي از قبيل بهـار و خـزان و طلـوع    كمحاسن محبوب و ح
امثـال آن سـاخته، آنگـاه بـه      وه و دريا و دشـت وصـحرا و  كوغروب آفتاب و ماه وستارگان و 
از آن مقدمه به اصل مقصـود از قبيـل مـدح و سـتايش يـا      ... مناسبتي لطيف و بياني گرم و گيرا

چهره نيز در مرثيه پـيش درامـدي   ). 162-3همايي (» تهنيت و تعزيت و نظاير آن پرداخته باشد
بهار، شـدت گرمـا،    هاي ه شاعر با پرداختن به مناظر صبح و شب و يا اوصاف و زيباييكاست 
الت سفر يا حمد الهي و منقبت ائمه اطهار و غيره در جلب توجه خواننده يـا شـنونده بـر    كمش
ه مرثية او مد نظـر  كشخصيتي   اي و يا اظهارِ درد و يا با مدح گاهي با پرداختن به منظره. آيد مي

ا مرثية خود را آغـاز  ند با پيش درامدي گيرك حادثة تاريخي، سعي مي كاست و يا با اشاره به ي
در چنـد بنـد   . بند سروده اسـت  20اي بالغ بر  »چهره«اي  مير انيس در مرثيه به عنوان نمونه. ندك

لمات مناسب و غيـره  كاول، شاعر از درگاه خداوندي براي زيبا شدن نظم و شعرش و انتخاب 
 :هكخواهد  از خداوند چنين مي

  آNم ��U زرا�� oہ N{f آN اے اNk  آz{f |ِn} N آxyj Vاِر ارم! \T رب

Nدم آ h�Vہ آbVW ،أ ہے^O� Tآ �_� VW  Nآ zں �_ں ر�VfT_k زTuا� Vم آTf zj  

  ا�N_� |�Y z_yے �zy رو Yے fہ �Tbے  �W �b \ہ {�n �ہN آے Y VWNoے fہ �Tbے

ام نظـر   شـده  كرم بر زراعت خشـ كن، اي ابرِ كيا رب گلستان شعرم را گلزار ارم «: يعني
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! گمنام را در زمـرة معجزنگارهـا قـرار بـده    ] شاعرِ[اين ! نكاي توجه  فيضي، لحظهن، تو مبدأ ك
ميـر  (» !ه درخشش از پرتوِ مهر نرفته، اقليمِ سخن از قلمروِ مـن خـارج نشـود   كخدايا تا زماني 

ه زبان و بيان او با وجود عجـز، ارادة ثنـاخواني امـام    كپس از اقرار بر اين 22در بند ) 25انيس 
و تمناي مدد دارد، به واقعة سـوم شـعبان سـالروز والدت آن امـام بزرگـوار اشـاره       ) ع(حسين 

  :ندك اي ديگر چنين وصف مي در بندي از مرثيه. پردازد نموده و در بندهاي بعد به مدح وي مي
Tآ �O� وہ ،Tب آTه�T� وہ TX�q} رVہr  رV_� دازِىNo ہ�xا �_ں ز�^U دT\  

،T�� ا، وہVد هNY اور وہ Rfر وہ روVf ور  وہNY Vآ �y� اور Vآ z�} ےY �b Vہ h�XU  

No ںTnY� �yَ�َ ،V�� ہo ن ز�_ںT�fا  No نTkز Nه R` رِت^� Nذآ TqW رىTb  

پردازي پرندگان به ياد خدا، آن فروغ  آن پنهان شدن ماهتاب و ظهور صبح و زمزمه«: يعني
شود، انسان در زمـين   يو دل مسرور م كه از آن چشم خنكوآن فضاي نوراني،  كو آن باد خن
 بـه هرحـال  ). همـان (» رِ قـدرت حـق بـر هـر زبـان جـاري بـود       كـ در آسمان، ذ كمست و مَل

رده و خواننده يا شنونده كدام به نوعي در اين قسمت از مرثيه هنرنمايي كسرايان اردو هر  مرثيه
  .اند شيدهكرا براي خواندن يا شنيدن آن مرثيه به دنبال خود 

. شـود  شـخص گفتـه مـي    كبه بيان ظاهر و قيافيه يـ » سراپا«ح ادبي اردو در اصطال: سراپا
نـار آن  كزند و در  يعني شاعر در شعر خود به تعريف از حسن و جمال محبوب خود دست مي

رده و شـاعر  كـ در مرثيه نيز اين عنصـر راه پيـدا   . نمايد روان وسيرت زيباي او را هم تمجيد مي
نـار آن  كپردازد و در  قد و قامت و رعنايي قهرمان مرثيه مي ، به توصيف»چهره«گو پس از  مرثيه
 هـاي مردانـة او را نيـز بـه زيبـايي بيـان       اري، وفاداري، همت، شـجاعت و ديگـر ويژگـي   كفدا
نـد مقصـود خـود را بـه     ك تشبيهات و استعارات سعي مـي  كمكدر اين قسمت شاعر با .ندك مي

ه دربارة جنگ و واقعـة شـهادت   كمرثيه  كمير انيس در ي). 26جعفري (ند كل بيان كبهترين ش
 ه ذهـن شـنونده را بـراي شـنيدن ايـن مطلـب آمـاده       كحضرت عباس سروده شده، پس از اين 

 :گويد چنين مي 4ارزار هستند، در بند كه او در حال ورود به ميدان كند ك مي
  رخ S¡b Noَِ�  ِہ �Nداں TkN�  N�kNY hqWِن ا`��Tِم �zy داِر Tfم ور

 VW ہNہ}N{f hآ N_  اور TY بT���  N�Y No ں زرہ، دوش_� Nk ،£_W ے �_ں�O�  

No دT\ز |ِkا Nِ��S ر�� TqW T\Tq}  No دTہb hہSاNِ_  ڑهے ہ_ں} TqW ¥¦  

اش  ه بر رخش سراسر جاللت شاه مردان بود، چهـره كقربانِ احتشامِ علمدار نامور، «: يعني
زره بر تن و سپر بر دوش، ترسي بر جان  ف وكاش چون ديدة شير، تيغ بر  چون آفتاب و ديده

» شيرِ الهي بـه جهـاد آمـده اسـت    ] يوا يا[ هكآمد  ر ابنِ زياد افتاده بود و فرياد از آنان بر كلش
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ه گاهي كپرداختند، بل نگاري قهرمانان نمي»سراپا«گو فقط به بيان  شاعران مرثيه). 336مير انيس (
شـاعري بـا نـام    . شيدندك اطل را هم به تصوير ميقد و قامت و ظاهر و باطن جنگجويان فرقة ب

ر بـن  كـ دربـارة ظـاهر ب  ) م1900-1843(سيد افضل حسين متخلص به فارغ از شاگردان انيس 
  :گويد ر ابن زياد چنين ميكغانم از لش

  آVہ W|، رU¨ آV� hqk hرت و ه_§� هے ��Y  �_u آے �jے هے h§f  �¥ آT ا\� د\V �ہ_�

  �Vت hqk ��ے VW ڈرhW ہNY ،©�Vآ¨ آے ��T_   �\N_| آT اد\�XW^ و V  Noر،  Nارت �_ں 

  W| آNXS T هے آہ �TYے Yے ز�_| دh�k هے  �ڑ آے T��W هے V� �Y VWج S»_ں دh�k هے

وه و صـورتي چـون رخـش    كت است، با تني مانند كديوِ مهيبي قبل از همه در حر«: يعني
نت اديب شياطين، حتي اگر مرگ هم اي عجيب؛ تند و پرشور و در شيط و قيافه) حيوان، اسب(

ر لعـين نگـاه   كگردد و در پشت سر، بر لشـ  ه برميكآنگاه . هراسد بيايد، از اين آدم خيره سر مي
در بيان ). 129جعفري (» رود از ساية لنگرِ جسمش زمين فرو مي. نندك ند، همه وحشت ميك مي
گـو از   ه مرثيـه كـ از آنجا . رسد ظر مياي تا حدودي الزم به ن استفاده از عناصر نمايشنامه» سراپا«

افتـد و ايـن خـود باعـث      گيرد، شنوندة مرثيه در حيرت و تعجـب مـي   تخيل خود بهرة زياد مي
  .شود گير ادامة مرثيه مي جلب نظر او براي شناخت بيشتر از آن شخصيت و پي

و ) ع(بيان منظرة عزم قهرمان مرثيه براي رفتن به جنگ و وداع از خانـدان امـام   : رخصت
» رخصـت «ربال از وداع آن قهرمـان را در مرثيـه   كـ هـاي   چگونگي حالت بازماندگان در خيمـه 

شاعران اين بخش را با آب و تاب . اين بخش داراي اهميت به سزايي در مرثيه است. گويند مي
 .نند تا احساسات و عواطف خوانندگان و يا شنوندگان مرثيه را برانگيزندك بيشتري بيان مي
المش رنج كبنابراين در اين بخش شاعر در . هايي پرشور ودشوارند دايي، لحظهلحظات ج

  .دارد و غم بسياري را ابراز مي
  �^�Vں oہ VSٹXے S_ں Y_^اT_fں TnWم  ر�eU آV اہ¥ hOf �_k �_ں j§ے ا�Tم

  ³kے o NY hqkٹ��ے qWے Sے Sے آے  ہ آTf Tم  م آ¡ آT وہ \Tس اN°Sاق آT، وہ  Vر

  S_�| آu_yے qoٹ�ے qWے ز\�X آے Y |_kَے  �S VWٹے ہ�Vے Y |_�` �YےروWے qWے \Vں 

هـاي   تشريف بردنـد، همـة خـانم   ) ص(براي رخصت، نزد اهل بيت نبي ) ع(امام «: يعني
ها هم بـا جـاري    ه بچهكآلود، حتي  فرياد الفراق و آن سخنان يأس. افتادند) ع(سيده بر قدم امام 
چسـبيده بودنـد؛   ) ع(نان همه به امام ك وبيدند و گريهك ود ميبر زبان بر سر خ) ع(شدن نام امام 

  ).48همان (» شد ه ميكت هكها ت دل) س(اما از صداي نالة زينب 
اينِ واژه در در ادبيات اردو معاني اصطالحي متنـوعي بـه خـود گرفتـه، امـا در هـر       : آمد
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دام از كرا در هر صورت بار معني نخستين خود يعني همان مفهوم فارسي آمدن وحضور يافتن 
هـاي خـارجي    مجلة پژوهش زبان: ك.ر(رده است كمعاني اصطالحي ادبي خود به نوعي حفظ 

يعني ورود قهرمان مرثيه بعد از وداع بـا و  » آمد«در نوعِ ادبي مرثيه، ) 40-39، صفحه 28شماره 
بـروت  ت و جكشـو . گويند ربال را ميكخاندان و ياران خود در عرصة جنگ با اشقياء در دشت 

ه در دل دشـمن  كبزرگي و جبروت و نور چهرة او . دارد ه دشمن را به هراس واميكآن قهرمان 
او بر باالي اسبش و در لباس رزم خـوف و هراسـي بسـيار ايجـاد     . ندك و ترديد ايجاد مي كش
ه براي نوشيدن جام شهادت ولقاء الي اهللا گام در اين عرصه نهاده اسـت، چنـان   كچون . ندك مي

ه به جاي اخم و عصبانيت، لبخندي بـر  كأنينه و اعتماد به نفس و آرامش برخوردار است از طم
دام بـه نحـوي در ايـن بخـش هنرنمـايي      كسرايان اردو هر  مرثيه. ها نشسته است گوشه لبان آن

 :رده استكبه ميدان جنگ را چنين توصيف ) ع(ميرزا دبير، ورود امام حسين . اند ردهك
  رن ا\� �Nف {Nخ آہ| آfT´ رہT هے  رن آfT´ رہT هے آ�  _N آh ��^ ہے آہ

  ہY Nِe� N¡�_ِ| ز�| آfT´ رہT هے  رz�Y آk T^ن ز\Nِ آ°| آfT´ رہT هے

N_�n  Vآ N�o آے `_^ر آے µ�\د ¶�k  Vآ No ے�Vٹے ہ_nY ،ے ہ_ںWزNS ¥\NOb  

بـه   ه ميدان جنگ به لرزه افتـاده اسـت؟ميدان جنـگ   كشود  دام شير دارد وارد ميك«: يعني
قصرهاي سالطين زمانه  تماملرزد،  فن ميكهن به لرزه افتاده است؛ جسم رستم در كنار، چرخ ك

ف دارد، جبرئيل نيـز ترسـيده و   كه شمشير به ك) ع(به لرزه افتاده است؛ با مشاهدة فرزند حيدر 
فرزنـد گرامـي ميـر انـيس، بـه نـام ميـر        ) 90آغا مرزا محمـود  (» !رده استكهايش را جمع  بال
. ، هم در ايـن فـن زبـانزد عـام و خـاص بـود      )م1900متوفي (رشيد علي متخلص به نفيس خو

  :رده استكارزار را چنين بيان كبه عرصة ) ع(دربارة ورود امام 
  XWہT ہ_ں، oہ NqWاTW ہے VU^k N��S �Yاہ  Tہbا¸ رے اb¡ل و fہ_�  ہ ذى 

  TXں f hqkہ_ں هz راہNjز و NOW و N_W و Vq�f�  Yں �_ں هے \ہ ر�� آہ اn{«Sۃ ¸

  `xnہ آº»� h ڈهTل ہے اور hy� £ِ_W هے  �Nزf^ ه_ں اس آے Tu  Vbع ازhS هے

كـه اگـر چـه او    ) ع(از نهيب و جالل شاه صاحب جالل، امام حسـين  ! پناه بر خدا: يعني
چنـان رعبـي در ديـدگان آن دشـمنان     . انـد  ريان بدطينت در لـرزه افتـاده  كتنهاست، اما تمام لش

گرز و تبر و تير و سنان هم به همراه ندارند، آن حضرت فرزند ! ه پناه بر خداكشود  يمشاهده م
را در )ع(و سـپر حمـزه  ) ع(فقط تيـغ علـي  ] براي جنگ هم[ه شجاع ازلي اوست، كسي است ك

ه وارد صـحنه جنـگ در ميـدان    كـ بيان و توصيف حضور قهرماني ). 180 جعفري(دست دارند 
يا شنوندة مرثيه، حس حماسي و قهرمان دوسـتي را بـر انگيختـه     شود، در دل خواننده ربال ميك



  1389 زمستان, 60شمارة  , ات معاصر جهانادبيپژوهش  32

هاي باقي مانـده   شود و سپس با تحمل و شوق بيشتر خود را براي خواندن يا شنيدن قسمت مي
  .ندك مرثيه مي
هاي فارسي و اردو راه يافته است و به معني مفاخرت  اين واژه از زبان عربي به زبان: رجز

ني در ميدان جنگ رواج داشته و جنگجويان عـرب بـه تعريـف و    رجزخوا. و خودستايي است
تـة  كن. انـد  ردهكـ  تمجيد و برتر نشان دادن خود و خاندان خود نسبت به حريف، رجزخواني مي

در ) م1955-1904(پژوهشگري با نام چـراغ حسـن حسـرت     ه طبق تحقيقكجالب اين است 
» رٹك« و رجـز ) katar kit(» يـت كر ٹك«فـرد رجزخـوان   . هند قديم هم رجز وجود داشـته اسـت  

)katar (ه در ميـدان جنـگ   كـ اند  اين افراد معموالً افرادي با همين پيشه بوده.شده است گفته مي
ه در ايران كهايي هم  در تعزيه). 86صديقي (اند  پرداخته مي به تعريف از شجاعت سپاهيان خود

زيـدي در مقابـل هـم بـه     شـوند، بيشـتر قهرمانـان و جنگجويـان حسـيني و ي      نمايش داده مـي 
نئـو از رجـز در   كهـاي بعـد، در ل   گـوي اردو هـم در دوره   شاعران مرثيه. پردازند رجزخواني مي

ه صـحنة  كـ رده و بعد از حضور قهرمان در ميدان جنـگ، قبـل از ايـن    كهاي خود استفاده  مرثيه
بخـش جنگجـو   در اين . نندك نند، از زبان آن قهرمان؛ رجزخواني ميكجنگ او با دشمن را بيان 

پس از بيان بزرگي وشرف خود و خاندان خود، با تقويت روحية ياران خود، به زبان شعر و بـا  
ميـر انـيس در   . نندك بياني رسا، روحية دشمن را ضعيف و او را در نظر حضار پست و حقير مي

  :چنين رجزي سروده است) ع(مرثيه از قول امام  كي
  f_ں آT هVں اzWTU N��f _ں�  �_ں هVں NYداِر  TOب {Nk ^yU |ِn\ں

  ،�Y µuے �VXرهے ز�_| �Y µuے رو | هے ��y  �_ں ہVں RSTU آz�� h دوِش ��n^ آT ��_ں

  ��°ِ¥ �zِST ا��Tں �_ں اf^ه_Nا ہ�TbVے  اN{f hqkوں Yے fہTں Vfر N_� Vbا ہ�Tb Vے

 ، مـنم خاتم) ص(يغمبر پمنم سردار جوانان گلستان بهشت برين، منم نگين انگشتر «: يعني
از من روشن اسـت و زمـين از    كنشست، فل مي) ص(سي كه بر دوش محمد كقسم بر خالق، 
» ي در بـر خواهـد گرفـت   كان را تاريكه نورِ من از نظرها پنهان شود،ِ عالم ِ امك كمن منور، اين

 ).222شبلي، موازنة انيس و دبير (
ت و هنـر خـود در   ه قـدر كـ سرا فرصت مناسبي اسـت   اين بخش در مرثيه هم براي مرثيه

او بـا اسـتفاده از   . شاعري و علم وفضـل خـود را در عرصـة ادبيـات اردو بـه نمـايش بگـذارد       
از سوي مخاطبـان مرثيـه   . سرايد هاي ادبي، اشعار خود را مي تشبيهات و استعارات و ديگر آرايه

  .ندبر دهد به صالبت و اقتدار قهرمان خود بيشتر پي مي ه شاعر ارائه ميكهم با اوصافي 
 ه از رجزخواني فارغ شـد، بـا دشـمن غـدار وارد نبـرد     كربال وقتي كقهرمان ميدان : جنگ
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هاي دالوران روز عاشورا را بـه انحـاء    هاي خود مناظر جنگ سرايان اردو در مرثيه مرثيه. شود مي
اسب و شمشير و سـپر و ديگـر آالت جنـگ و مهـارت جنگجـو در      . اند شيدهكمختلف به نظم 
ه گويا صحنة جنگ در مقابل كها بيان شده  ها، همه و همه چنان در مرثية آن نة آناستعمال ماهرا

گـو نيـز از تمـام     ه شاعر مرثيـه كار الزم است كبراي اين . شود چشمان شنونده مرثيه مجسم مي
هاي جنگي آگاه باشد و به طور قطع آن شاعري از پس ايـن مهـم، پيروزمندانـه     فنون و مهارت

 ه ميرضـمير بـراي اولـين بـار در    كـ شـود   گفته مـي . ن امور آگاهي داشته باشده به ايكآيد  برمي
قـدرت  ). 213همان (رد كهاي خود توصيف  ارزار و حماسه را در مرثيهكهاي خود ميدان  مرثيه

شبلي نعماني بر اين . ندك تخيل شاعر و نيز قدرت بيان او اثر جنگ را در اذهان چندين برابر مي
ه قبـل از همـه آمـادگي بـراي رزم، شـدت و      كعر حماسي بر اين است مال شك«: هكباور است 

هـا، صـداي بـه هـم      ها صداي غـالف  سختي واقعه، تالطم، ماجراجويي، سر وصدا، طنين نقاره
هـا، همـة ايـن     ها، فرياد جـارچي  مانكشيده شدن كخوردن آالت جنگ، برق شمشيرها، صداي 

سـپس رفـتن   . در برابر ديدگان، متصوِر شـود ه صحنة جنگ كاي بيان شوند  چيزها بايد به گونه
ها، درگيري و جنگ بين جنگاوران، به نمايش گذاشتن  جنگجويان به عرصة نبرد، مبارز طلبيدن

نار آن بايد اسلحه و ديگر آالت جنگي كدر . جنگي توسط آنها، همه بايد بيان شود كنيكفن وت
ست پرداخته شود و چنان بيـان  كيا ششيده شوند و سپس به بيان فتح كبايد جداگانه به تصوير 

 ).همان(» ن شودكنده از غم شده و افسردگي سايه افكها به وحشت بيفتند و يا آ ه دلكشود 
اي برخوردار است، در ذيل سه  يفيت آن در مرثيه از اهميت ويژهكه ميدان جنگ و كچون 
ات و تالش آن نار فركهاي مير انيس دربارة جنگ حضرت عباس در  ي از مرثيهكبند از ي

  :شود ها آورده مي حضرت براي رساندن آب به خيمه
  T�  T\Vjر آXy_qے آk Nf Nِ_  Vڑهo  Tڑه آN رhy� ،xb وhS آk N�oTڑه

  kہNOf Nِد، ��ST ��� و k N°rڑهT  در\�Tے �ہb RِSTU Nِ| و k N�kڑه

h§jNj ےY ںVهTf قNk ،¨Uر Vb ToڑW  h§jNqo وں �_ںN{f hآ N_  ا آے^U ^��  

ه كـ ت درآمد، گويا كپس از خواندن رجز، فرزند علي ولي اهللا به سمت جلو به حر«: نييع
ت كه درياي قهرِ خالقِ جن و بشر به حركت درآمد، گويا كردن به حركار كشير نر براي ش كي

ت درآمـد، بـا بـه جنـبش درآمـدن رخـش، بـرق از        كفتح و ظفر به حر كدرآمد، براي نبرد مال
پـس  ). 159مير انيس (» د، صحنة ورود شيرخدا ديدگان را دربر گرفتديدگان همه بيرون جهي

ه از حملة شجاعانه آن علمدار دلير زمين و زمان هراسـان شـده اسـت، در بنـدي     كاز بيان اين 
  :دهد ديگر چنين داد سخن مي
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x\ہ رy«  ِقNk ے وہY Nاده hy�f  x_W ِنTkز hآ �b hqW رT»°Sے �_ں ذواXy}  

S ےXڑآqk ،رN  ے�n}x_�Y ِ̈ W� h  x\Nj ہ}Vے آ�Vہ ^Xk ،ےf ¥bا اN_qj  

No ہT_Yاك رو Nہ Nہ� Tا آ^U T\�  No ہT�Y رىTY h§jVہ º_�� hyuk  

ار لبة تيزِ آن چـون  كه مانند برقِ شرربار بود و در هنگام پيكاز اين سو، آن شمشير «: يعني
شعله ور شد، اجل همـه   ها به درخشش درآمدند و آتش ستيز جرقه. ذوالفقار از نيام بيرون آمد

قهر خدا بر هر روسـياهي نـازل شـد و تمـام     . وچة گريز بسته شدكجا را در محاصره گرفت و 
شاعر در چندين بند پيوسته، نحـوة جنـگ حضـرت    ). همان(» سپاه را برق شمشير در برگرفت

را  ر دشـمن كگذارد و از سويي لش او را به نمايش مي شيده و شجاعت كابوالفضل را به تصوير 
ه شدن با شمشـير آن حضـرت نشـان    كه تكه ياراي مقابله ندارند، در حال مرگ و تكدر حالي 

و حضرت عبـاس و حضـرت   ) ع(ربال به ويژه امام حسين كهاي قهرمانان  صحنة جنگ.دهد مي
  .هاي اردو با تفصيالت بيشتري به نظم در آمده است بر و حربن يزيد رياحي، در مرثيهكعلي ا

ربال پس از جنگي نمايان و مردانه، سرانجام از تيغ جفـاي  كم از قهرمانان داكهر : شهادت
افتند و در سـرانجام بـه دسـت دژخيمـي      ه بر زمين ميكخورند  رحم، آنقدر زخم مي دشمن بي

ه خود با آغوشي باز و براي رضاي كمنظرة شهادت اين قهرمانان . رسند سنگ دل به شهادت مي
. شـود  پيرايـه بيـان مـي    ، امـا سـاده و بـي   كلماتي دردناكاند، با  نهادهحق پا به اين ميدان نابرابر 
 :اي گفته است ميرخورشيد علي در مرثيه

   R ہVا �Nِق �zy داِر Vbاں ہ�Tے ¦��  jTfہTں o NYہ Nj TSِز Njاں ہ�Tے ¦��

  qoٹ j§ے زNِ_  |ِW zِU ژ\Tں ہ�Tے ¦��  oNjڑا Vqjڑے Yے وہ NYِو رواں ہ�Tے ¦��

�ِYے دY كTU ں_� Vyہo ے اٹےqW ہ^\Nk  ں_� Vyہo آٹے µWTہ اور ہo hWTq} hqW ���َ  

رد، واي دريغا؛ فرقِ علم دارِ جوان كناگهان گرزِ گراني بر فرق آن حضرت اصابت «: يعني
دو نيمه شد، واي دريغا؛ آن سروِ روان از اسب بر زمين افتاد، واي دريغا؛ زخمِ تنِ شيرِ ژيـان از  

بر سـينه بـود    كآلود شده بود؛ مش ك؛ دست بريده در پهلودر زمين خاهم گسيخت، واي دريغا
شاعر عنصر شهادت و چگونگي شهيد ) 189جعفري . (»و دست، بريده شده در پهلو افتاده بود
آلـود ذهـن    رده و بدون صرف وقت زيادتر، با لحنـي حـزن  كشدن قهرمان را در دوسه بند بيان 

 .ندك دت آن شهيد هدايت ميخواننده را به ماتم و سوگ واقعة شها
اين واژه به معني نوحه و گريستن براي متوفي و تـوأم بـا آن بـر شـمردن صـفات و      : بين

ربال و بـه تصـوير   كشيدن جنگ قهرمانان كدر مرثيه شاعر پس از به نظم . محاسن برتر او است
ن شهيد را به شيدن نحوة شهادت او، ماتم و گريه و زاري بازماندگان و نوحه اهل حرم براي آك
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ند و ك كه عواطف و احساسات شنونده را تحريكند ك شاعر از الفاظي استفاده مي. شدك نظم مي
ه كـ شايد بتوان گفت . بريزد كاش) ص(سب ثواب و رضاي الهي و قرب به رسول خدا كبراي 

هـا   با بررسي ايـن بخـش در مرثيـه   . رود ترين قسمت آن به شمار مي اين بخش مرثيه نيز از مهم
. نـد كتواند به خلق اوصاف ادبي در مرثيـه دسـت پيـدا     متر ميكه شاعر كتوان نتيجه گرفت  مي

ين «نمونه از  كبه هرحال ي. چون در اينجا بيشتر توجه بر گرياندن شنوندگان معطوف است بـ «
 :بر را مالحظه فرماييدكدر مرثية حضرت علي ا

Nb ہ�UVY وہ hqW hWTb hWNآ |_k ل  \ہV¦ Tں آV_fا^_Y NY ہXہNk ےq³_o ،TqW  

Nj ہ`Vf ے وہY Nاس ِادهV` ےk hqW hWTb  Nkو N�k ہT  ،ے_S شÁ ےY Nے ادہ��  

  T_O_k �Yں �S_ٹ j§_ں اآNO آÁ hش Yے  د\�S TqہV روان To |W Vbش Toش Yے

رفـت و   رد و ميك چنين نوحه مي جگر اين بر، آن خانم سوختهكمادر حضرت علي ا«: يعني
نـان  ك هوش و حواس نوحه با سري برهنه از فرط سوگ از پشت سر او بي هاي سيده گروه خانم
بر از سـوي ديگـر   كبا نعش حضرت علي ا) ع(ه شاه بحر و بر امام حسين كتا اين . روان بودند

ها خود را برجنازة حضرت علـي   آمد، وقتي جسم پاره پاره غلطان به خون را ديدند، تمام خانم
   ).427 مير انيس( »بر درآويختندكا

ه در روز كـ دارد و براي ايـن   ها دست به دعا بر مي شاعر معموالً در آخر برخي مرثيه: دعا
در . نـد ك اش باعث شفاعت و بخشش او در درگاه باري تعالي قرار بگيرد، دعـا مـي   قيامت مرثيه
 :هكند ك مرثيه ميرانيس چنين دعا مي كبند آخر ي

  «ے آY VW V^ا رآTk� µدV§O آے ��k  Xq�S اf_� اب \ہ د�ÂfT� T آہ اے رب �TOد

  ان آے �TYے �_ں Nkو�X^ هV ان آh اوÁد  روfے واSے  ہ واÁ آے رہ_ں RyU �_ں  Tد

  h VU �_ں xjرے ©TYل Nqk  ہ آے ¦¡�Vں آ  ��Nہ �Tہ �xا STfہ آ�h �_ں xjرے

 نئو را آباد بـدارد و كه شهر لكاين چنين بخواه  زرگن اي انيس و از خداي بكبس «: يعني
خلق شادي داشته باشـند و در سـاية   ) ع(نندگان براي شه واال امام حسين ك ه گريهكاز او بخواه 

دهة ماه عزا در عزاداري سپري شد، باقي سال عمـر مـا در خـوش    . آنها اوالدشان برومند شوند
  ).226همان (» ربال بگذردكردن غالمان شاه ك

محـدود  ) يعنـي گريـه و زاري  (» بين«ي هاي اردو فقط به اشعاري با محتوا در آغاز، مرثيه
ربال اظهار تأسف كممدوح، بر شهادت شهداي  ةشده است و در آن پس از بيان صفات حسن مي
 كر شـده، يـ  كـ هاي اردو بـه صـورت ذ   بندي عناصر مرثيه تقسيم). 196سينه كس(شده است  مي

اخـر قـرن   هاي بعدي صـورت گرفتـه اسـت و گويـا تـا او      ه در دورهكبندي نسبي است  تقسيم
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ارات خـود، بخشـي از   كـ دام از شاعران مشهور اين نوع ادب منظوم بـا ابت كنوزدهم ميالدي هر 
موازنـة انـيس و   « اي با توجه بـه  تر تحسين فراقي در مقالهكد. اند هاي فوق را بدان افزوده بخش
گيـري   ارات شاعري با نام ميرضمير، چنـين نتيجـه  كبندي اجزاء مرثيه و ابت در مورد تقسيم» دبير
ه لبـاس امـروزي را بـر تـن مرثيـه      كسي است كبه نظر موالنا شبلي مير ضمير اولين « : اند ردهك

 -1:ار بـه خـرج داده اسـت   كـ به نظر او مير ضمير در مرثيه در ايجاد اجزاء ذيل ابت. نموده است
 اقدام به توصيف اسـب، شمشـير و آالت   -3.را ابداع نمود» سراپا« -2. جنگ را نوشت] مناظرِ[

 كتـ  كرد و بر همين اساس به طـور تفصـيلي تـ   كگذاري  نگاري را پايه واقعه -4. جنگي نمود
صـالبت را در شـعر، تـوازن و روانـي را در سـاختار       -5. حوادث جزئي را در مرثيه بيان نمود

نـار  كشـد،   جـائز تلقـي مـي   ] در گذشته[ه براي مرثيه كهاي غلط را  مرثيه به وجود آورد و واژه
ه در كـ هايي  مرثيه اردو، بخصوص مرثيه كبا مطالعة ساختار محتوايي ي). 196قي فرا(» گذاشت

هاي شعري مانند مثنوي و قصـيده   اند، عناصري از ديگر قالب نئو سروده شدهكقرن نوزدهم در ل
هـاي حماسـي و    نـار ويژگـي  كه در مرثيـه، در  كـ برخي از محققان برآنند . شود هم مشاهده مي

. وايي مثنوي و اشعاري با موضوعات طبيعت و غيره هـم وجـود دارد  عناصر نمايشي، ويژگي ر
ار و نـوآوري، اجزائـي را بـه مرثيـة اردو     كـ سرايان بنام اردو، بـا ابت  دام از مرثيهكبه هر حال هر 

اي بـراي   دام به غناي ادبي آن افزود و توانست در ادبيـات اردو جايگـاه ويـژه   كه هر كافزودند 
نـويس در بسـياري از علـوم و     مرثيه كي«ه كعابد بر اين عقيده است سيد عابد علي . خود بيابد

توانـد نمـايي خـوب از     ه نه ميكمتخصص را دار است وگرنه پرواضح است  كفنون جايگاه ي
نـد و نـه   كهاي داستاي مرثيه، سخنان معقـولي بيـان    جنگ را ارائه بدهد و نه از زبان شخصيت

سـرايان خـوب، نـه     در مرثية مرثيه. نده به ما نشان دهدها از حيوانات تصويري ز افزون بر انسان
آوري  ه به طور حيـرت كهايي است، بل ه فنون جنگي داراي چه ويژگيكشويم  تنها ما متوجه مي

 هـا پـي   اسـب  كبه انواع نژادهاي برتر، با وفا، چسـت و چـاال  . يابد معلومات ما افزايش نيز مي
يابيم و از نوعيت رجز هماوردان جنگـي،   اگاهي ميبريم؛ با ظرايف استفاده از وسايل جنگي  مي

ه از كـ ه شايد بخشي از مطالب دروني و ظاهري و مفـاهيم باشـد   كخالصه اين . شويم متأثر مي
  ).557 عابد(» سرا بيرون باشد حيطة شاعرانه مرثيه

مي شـايد از  كالبته از لحاظ . شوند هايي سروده مي در دورة معاصر هم، به زبان اردو مرثيه
ه از لحـاظ  كـ توان گفـت   متر باشد، اما ميكنئو در قرن نوزدهم كگويي در ل دورة درخشان مرثيه

، شاعران اين دوره مسائل و حوادث روزگار كالسيكهاي دورة  هاي مرثيه يفي با حفظ ويژگيك
اند و به اين ترتيب به ايجاد نـوعي ارتبـاط معنـوي بـا      هاي خود درآميخته معاصر را نيز با مرثيه
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در ميان اين قبيـل شـاعران،   . اند ردهكآن و مسائل عصر حاضر نيز اقدام  كالسيكثيه با مفهوم مر
برآبـادي و صـبا   كنوي، جوش مليح آبادي، جميل مظهري، نسـيم امروهـوي، سـيماب ا   كعزيز ل

تة مهم ديگر اين است كهاي اين شاعران ن در برسي مرثيه. اند ركبرآبادي به طور خاص قابل ذكا
هـاي   را بـراي مرثيـه  ) چهـار مصـرعي  (هاي غزل يا مربع  برخي از اين شاعران قالب ه اگر چهك

ه از زمـان مـرزا   كـ بند است  يبكها، همان مسدس تر نند، اما قالبِ اغلب مرثيهك خود انتخاب مي
  .محمد رفيع سود در قرن هيجدهم ميالدي تا امروز همچنان مورد توجه شاعران است

  گويي در زبان اردو هبراي مرثي ات و اصولكن -2-2

دام براي خود اصول و قوانيني را بـراي ايـن   كگو هر  نقادان و محققان و نيز شاعران مرثيه
. ننـد كرا رعايـت   هـا  نتر است آهگو ب مرثيهاست شاعراني  بهتر گويا هكاند  ردهكنوع ادبي وضع 

  :اهمِ اين اصول عبارتند از
ه شخصـي بـا   كـ س عبرتي گرفته شود ه از آن دركر شود تا كعظمت و شأن ممدوح ذ -1

  .اين پايه از جهان رفته است
 .ر شودكه از وفات چنين شخصي برپا شده است، ذكرنج و ماتمي  -2
ه ثابـت شـود   كـ با مخاطب قرار دادن شخص متوفي سـخناني بـر زبـان آورده شـوند      -3
سرا هنـوز هـم او    ، گويا از مرگ متوفي خبردار نيست و مرثيههگو به دليل نهايت غم واندو مرثيه

شبلي نعماني، (داد  ه در زمان زنده بودن او مورد خطاب قرار ميكدهد  را چنان مخاطب قرار مي
 ).64عجم، ج اول،  شاعران
ه حقيقت و صداقت دارند و از كربال، به بيان آن حوادثي پرداخته شود كدر بيان وقايع  -4

م خواهـد  كـ ير اين صورت، اثر مرثيـه  چون در غ. پايه خودداري شود بيان روايات ضعيف و بي
 .شد

مـورد، بـر    در غير اين صورت تفصيالت بي. لي مرثيه بايد ايجاد غم و الم باشدكتأثير  -5
رد و بدين ترتيب، هـدف اصـلي   كوارد خواهد  يشنوندگان يا خوانندگان مرثيه، تأثرات نامناسب

 .مرثيه، از بين خواهد رفت
خود در مرثيه، به مناسبت بيـان حـوادث گونـاگون دقـت      گو بايد به زبان و بيان مرثيه -6

  ).53-4هاشمي، (افي به خرج دهد ك
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  نتيجه
ه كـ در اردو و ادعاي برخي از محققان اردو زبان مبني بر ايـن  » مرثيه«با بررسي نوع ادبي 
نوع ادبي منحصر به فرد در شبه قاره است و هـيچ گونـه تقليـدي از     كاين نوع شعر در اردو ي

ه بگـوييم بـه   كـ تواند درست باشد  فارسي و عربي در آن وجود ندارد؛ فقط تا حدي ميادبيات 
دسـت اردو بـه    رده و توسط شـاعراني چيـره  كه انواع گوناگون ادبي در اردو ظهور كمرور زمان 

اي فارسي و عربي به اردو راه يافت ولـي بـا گذشـت     رسيدند، مرثيه هم با ريشه مال نسبي ميك
وامل محيطي و فرهنگي واجتماعي مناطق مختلـف شـبه قـاره و بخصـوص     زمان، تحت تأثير ع

مرثيه در فارسـي، شـاعر    كه در يكهاي خود گنجاندند  ها و عناصري را در مرثيه نئو، قسمتكل
اما شاعران اردو زبان در سرودن مرثيه خود را ملزم به . ها ندارد مرثيه سرا، الزامي در رعايت آن

مرثيـه اردو   كوانستند آن عناصر را به عنوان عناصر ضروري در يـ ردند و تكرعايت آن عناصر 
ه مرثيـه اردو چـه در معنـاي عـام و چـه در      كهاي آينده به يادگار بگذارند و در اين  براي نسل

البته عناصر موجـود  . هاي فارسي و عربي نيست ارتباط با مرثيه ، بي)170صديقي (معناي خاص 
شـاعر   كات الزم براي يـ كگويي و اصول و ن زم در فن مرثيهدر ساختار مرثيه اردو و عناصر ال

 .هاي شاعراني طراز اوبل اين گونه شعري در شبه قاره است ارات و نوآوريكگو از ابت مرثيه
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